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  عندما ینزع هللا الحجاب
  
  ١٥الفصل 

 ٨٧د الدرس الصوتي رقم العھد الجدی

  تقدیم رسالة یھوذا وسفر الرؤیا: الھدف

وحِ اْلقُدُ ٢٠ ا أَْنتُْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِیَمانُِكُم األَْقَدِس، ُمَصلِّیَن فِي الرُّ ِس، َوأَمَّ
  )٢١-٢٠یھوذا (        .ْحَمةَ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ لِْلَحیَاِة األَبَِدیَّةِ َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم فِي َمَحبَِّة هللاِ، ُمْنتَِظِریَن رَ ٢١
، لِیُِرَي َعبِیَدهُ َما الَ بُدَّ أَْن یَُكوَن َعْن قَِریٍب، َوبَیَّنَھُ ُمْرِسالً بِیَِد هللاُ لَِّذي أَْعطَاهُ إِیَّاهُ اْلَمِسیحِ، اإِْعالَُن یَُسوَع ١

  )٢-١:١رؤیا(                   .ْلَمِسیحِ بُِكلِّ َما َرآهُ ا َوبَِشھَاَدِة یَُسوَع هللاِ الَِّذي َشِھَد بَِكلَِمِة ٢یُوَحنَّا،  َمالَِكِھ لَِعْبِدهِ 
رسالة یھوذا ھي واحدة من أقصر أسفار العھد الجدید، كتبھا یھوذا الذي یعتقد العلماء أنھ مثل یعقوب أحد 

ھؤالء المرتدین كانوا . معلمین المرتدین الذین یعظون بالنعمة الرخیصةیھوذا یتناول قضیة ال. إخوة یسوع
باستخدام أمثلة الكتاب المقدس، یھوذا یجعل من الواضح أن هللا ال یسمح . یقولون أن هللا لن یؤدب أوالده

   .ألوالده أن یفعلوا ما یریدون
وھو . جول متجھة إلى الظالمیھوذا یصف بوضوح المرتدین بأنھم أشرار، أشجار غیر مثمرة، نجوم تت

   .یشجع المؤمنین الستعادة ضحایا الردة، ویبقون أنفسھم أوفیاء لإلیمان، ویتعلمون الصالة بالروح القدس
. الكتاب األخیر من الكتاب المقدس، الرؤیا، وربما كان الكتاب األكثر صعوبة في الكتاب المقدس لفھمھ

إذا لم یُرفع لن نتمن أبدا تخمین ما كان ". رفع الحجاب"تي تعني كلمة الرؤیا تاتي من الكلمة الیونانیة ال
نحن في . البدایة، أو الخلق، والمستقبل: هللا كشف لنا مجالین من الحقیقة من خالل األنبیاء. وراء ذلك

  .حاجة إلى كل الكتب األخرى من الكتاب المقدس لمساعدتنا لفھم سفر الرؤیا
سفر الرؤیا مكتوب بطریقة الرموز . رة بطمس بسبب إیمانھ بالمسیحسفر الرؤیا یبدأ بیوحنا على جزی

انھ لیس فقط یعلمنا األمور . المفتاح الرئیسي ھو الروح القدس. ونحن بحاجة إلى مفاتیح لكسر ھذه الرموز
والمفتاح اآلخر المفید لكسر الرموز ھو . الروحیة، ولكن یساعدنا على فھم وتطبیق كلمة هللا في حیاتنا

سفر الرؤیا جمیل، فھو لغة إشارات ورسالة من هللا . ة الرموز واإلشارات التي في الكتاب المقدسمعرف
  .لشعبھ
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  أفضل إجابة اختر
 . كان العلماء یعتقدون أن كاتب رسالة یھوذا ھو شقیق یسوع ویعقوب: صحیح أم خطأ -١
 .یھوذا یحذر قراءه من الذین یعلمون النعمة الرخیصة: صحیح أم خطأ -٢
 . المرتدون یعلمون أن هللا ال یؤدب أوالده: صحیح أم خطأ -٣
  . سفر الرؤیا معبأ بالرموز التي ال نستطیع أن نفھمھا: صحیح أم خطأ -٤

  . اختر جمیع اإلجابات التي تنطبق
  
 لماذا لم یكتب یھوذا عن الخالص؟ -٥
 . كان یعلم أنھم فھموا كل شيء بالفعل -أ

 .ده للكتابةكان یبتعد بسھولة عن قص -ب
 . كان علیھ أن یكتب عن المرتدین الذین كانوا یسحبون الناس بعیدا عن اإلیمان -ج
  . أراد أن یتحدث عن یسوع -د
  
 كیف یصف یھوذا المرتدین؟ -٦
 نجوم تائھة -أ

 اإلخوة في المسیح -ب
 أشجار بال ثمر -ج
  المسیحیون الخطاة -د 
  
 بماذا یشجع یھوذا المؤمنین أن یفعلوا؟ -٧
 بناء إیمانھم و مساعدة أولئك الذین یھیمون على وجوھھم بعیدا -أ

 الذھاب إلى الكنیسة كل أسبوع، و یقدمون العشور -ب
 ال یكن لھم شركة مع المؤمنین الذین ضلوا الطریق -ج
  ترك الكنیسة و بدء واحدة جدیدة -د

 
 لماذا كان یوحنا على جزیرة بطمس؟ -٨
 . ت في سالمكان مسن وذھب إلى ھناك لیمو -أ

 . كان لدیھ عائلة و أصدقاء ھناك - ب
 .قال انھ كان في إجازة - ج
  . كان في المنفى ھناك إلیمانھ بالمسیح - د
  
 لماذا جاء سفر الرؤیا في نھایة الكتاب المقدس؟ -٩
 . نحن بحاجة إلى بقیة الكتاب المقدس لتفسیره -أ
 . ضعوا سفر الرؤیا في البدایةربما توقف الناس عن قراءة الكتاب المقدس لو و -ب 

 . إن صوره تخیف الناس وتبعدھم بعیدا عن بقیة الكتاب المقدس - ج
  .لم یكن یعرفون ماذا یجب القیام بھ معھ – د
  

 ما الحدثین الضخمین اللذان ال یمكن أن نعرف عنھما شيء إذا لم یرفع هللا الحجاب عنھما؟ - ١٠
 دخول أرض المیعاد -أ

 عمورةتدمیر سدوم و - ب
 بدایة و نھایة العالم - ج
  الطوفان والتابوت - د
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 ما ھو الشيء الواحد الذي یجب أن یكون موجودا لكسر شفرة سفر الرؤیا؟  - ١١
 الشجاعة -أ

 التعلیم - ب
 الذكاء - ج
  الروح القدس -د
  

 ما ھي مفاتیح أخرى مذكورة في ھذه الدراسة مطلوبة لفك رموز سفر الرؤیا؟ - ١٢
 الكتابیة عن الرموز المذكورة المعلومات -أ

 الرموز العلمیة المتقدمة في العقود الثالثة األخیرة - ب
 المعارف السریة حول األرقام - ج
  القس لتفسیره لنا - د
  

المرتدون في رسالة یھوذا یعتبرون أن ھبة هللا الخالص مضمونة لدرجة أنھم یعلمون أن هللا لن  
 لماذا تعلیم النعمة الرخیصة یعتبر بدعة؟ . انیؤدب أوالده عن الخطیئة أو العصی

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

  
 

 . ارسم رسما بیانیا بھذه العناوین، و امأله ونحن نتعلم سفر الرؤیا
 تسجیل:  ١العمود 
 )أسأل هللا أن یظھر لك ما معني الرمز( الوحي الشخصي :  ٢العمود 
 ) ما ھي األماكن التي ظھر فیھا ھذا الرمز في الكتاب المقدس( الكلمة :  ٣العمود 
 )ما یقولھ العلماء في ھذا األمر( تفاسیر :  ٤العمود 
 ) أفكارك الخاصة حول ھذا الموضوع( االستنتاجات النھائیة :  ٥العمود 

 

أسأل   .أشكر هللا من أجل نعمتھ الغالیة واطلب الغفران إذا كنت قد اتخذتھا أمرا مفروغا منھ
 . اشكره ألنك ابنھ المحبوب .نهللا أن یساعدك على االقتراب من سفر الرؤیا بحرص، وتواضع، وإیما

  أطلب منھ أن یساعدك على معرفة أفضل لھ والتوكل علیھ، بغض النظر عن الظروف الخاصة بك
 . اشكره ألنھ أعطاك رجاء لتنال الحیاة األبدیة

  مالحظات
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ة یوحنا كیف ینبغي أن نطبق شخصیا ونشرح لآلخرین التركیز على النقاء العقائدي في ختام رسال -١

 وفي رسالة یھوذا؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
حب، یوحنا، كان متشددا جدا في وصیتھ عن كیفیة مكیف تفسر وتطبق شخصیا أن ھذا الرسول ال -٢

 التعامل مع أولئك الذین ال یعلمون الحقائق الصحیحة عن شخص یسوع المسیح؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
بنفس الطریقة، ماذا تعتقد وما ھو التطبیق الشخصي لما قالھ یھوذا في رسالتھ لیصف الناس الذین  -٣

 ؟  كانوا یعلمون عقیدة خاطئة
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
من سفر  ١٤یا تطبیق و شرح لآلخرین الطریقة التي یستخدمھا یھوذا لألصحاح كیف یمكنك شخص -٤

تتراوح ما بین  – العدد وعن سدوم وعمورة لیعلمنا عن مجموعة من صفات هللا التي ھي مثل قوس قزح
 الحب والغضب ؟ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
كیف یمكن للرسم البیاني لسفر الرؤیا أن یساعدك على فھم وشرح لآلخرین السفر األخیر من الكتاب  -٥

 المقدس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
ك رموز سفر الرؤیا؟ لماذا أولئك الذین نظموا الكتاب المقدس وضعوا ھذا السفر أي مفتاح یمكن أن یف -٦

  في آخر الكتاب المقدس؟ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

  
؟"كیف أنت شخصیا تطبق و تشرح لآلخرین رمز ال   -٧    " األرواح السبعة 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


